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Jaarverslag Voorzitter
Beste medebestuurders, leden, ouders, vrienden en sponsoren/adverteerders,
Dit seizoen begon wat bijzonder, we kregen namelijk te maken met Sportlink als systeem vanuit de NBB
waarmee we aan de slag moesten. Ik ben van mening dat het een verbetering is ten opzichte van het
systeem dat we hiervoor gebruikten, wel heeft het ons flink wat tijd gekost om met het nieuwe systeem te
leren werken. Om een voorbeeld te noemen is de hele administratie rondom de leden en de contributies. In
het oude systeem hadden de leden een lidnummer en deze is veranderd in het nieuwe systeem. Dit heeft
gevolgen voor incasso’s en als vrijwilligersorganisatie kosten dit soort zaken veel meer tijd dan gewild en
gehoopt.
Een andere flinke wijziging kwam in januari toen we verplicht gebruik moesten maken van het Digitaal
Wedstrijdformulier. Aan de ene kant blij dat de papieren versie eruit ging (geen post meer, geen foutieve
invoer en dus minder boetes), aan de andere kant moesten er twee tablets komen (gelukkig gesponsoord).
Ook moesten we leden uitleggen hoe het werkt. Dit kost best veel tijd en gelukkig is het allemaal
goedgekomen.
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat
er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Ook als vereniging
hebben we hiermee te maken. We zijn inmiddels een inventarisatie gestart van de impact. Helaas gaat deze
tijd ook ten koste van basketballgerelateerde zaken, maar het negeren is ook geen optie.
Sportief was er gelukkig weer een kampioenschap bij de senioren te vieren waar heren 3 ongeslagen door
het seizoen ging en merken we dat de seniorentak van onze vereniging prima draait. Een damesteam en vier
heren team is simpelweg luxe. Voor wat ik merk is de sfeer ook goed en dat is ook erg fijn.
De jeugd blijft helaas nog wat achter. We zien gelukkig wel een duidelijke groei bij de U8/U10/U12, bij de
teams U14-U22 is het lastiger om nieuwe leden te krijgen. Hopelijk kan Westland Stars de komende jaren
vanuit een brede jeugd doorbouwen om op alle leeftijden leuk basketball aan te bieden.
Dit seizoen hebben we geen incidenten gehad die het noemen waard zijn gehad. Wel willen we aangeven dat
het belangrijk is dat er in het geval van een incident altijd contact wordt gezocht met het bestuur. Zo kunnen
wij acteren naar de betrokken partijen. Wij doen altijd aan hoor en wederhoor om een zo duidelijk mogelijk
verhaal te krijgen alvorens een conclusie te trekken.
Als bestuur hebben we maandelijks vergaderd en daarnaast regelmatig contacten onderhouden met de
instanties/organisaties waar we veel mee te maken hebben. Ook hebben we gebruik gemaakt van de website
en social media om jullie zo snel en efficiënte mogelijk te informeren.

Zoals aangekondigd was is dit mijn tweede en laatste seizoen als voorzitter van deze mooie vereniging en
mijn 9de als lid van het bestuur. Dit is een lange periode waarin ik met veel plezier in dienst van de vereniging
heb mogen staan en ik veel heb geleerd, maar waarbij ik de laatste tijd ook merk dat ik het mede door mijn
privé- en werksituatie niet meer de tijd en energie kan geven die het verdient. Dit betekent dat ik mij bij de
komende ALV niet verkiesbaar stel voor het volgende seizoen. Het tijd het stokje over te geven aan andere
mensen met nieuwe ideeën. Op projectbasis zal ik zeker betrokken blijven bij Westland Stars en het bestuur
weet mij ook te vinden. Tot in de hal!
Met sportieve groet,
Michiel van Nieuwkerk
Voorzitter Westland Stars

Jaarverslag Secretaris
Mede/collega verenigingsleden. Als je dit leest ben je erg betrokken bij de club super. Het kan natuurlijk ook
zijn dat je gewoon weinig te doen hebt.
Het begin hebben we vooral onze weg proberen te vinden en proberen een goede agenda op te stellen voor
de bestuursvergaderingen. Daarnaast hebben al onze trainers en coaches hun VOG (verklaring van goed
gedrag) in moeten vullen. Deze VOG zorgt ervoor dat we tegen ouders van leden kunnen zeggen dat we het
bewijs hebben dat de trainers en coaches van “onbesproken” gedrag zijn.
Voor de bond golden voor het afgelopen jaar geen bankspelers. Iedereen mag in een hoger team spelen dan
het team waarin hij is ingedeeld. Dat betekend meteen dat je niet mag spelen in een lager team. Behalve als
je dispensatie aangevraagd hebt. Daarnaast hebben we contact met de bond NBB Rayon West die niet altijd
even flexibel is met boetes en dispensaties.
Het gaan en komen van nieuwe leden is niks nieuws. Dit jaar zijn we qua aantal leden ongeveer gelijk
gebleven van 115 naar 115 leden wat een mooi resultaat is. Zo zien we dan ook dat de aanwas van onder het
beste resultaat oplevert. Daarbij heeft Judith zich top ingezet voor de u8/u10 waardoor we daar mooie nieuwe
aanwas voor hebben. In feite geldt hetzelfde voor alle jeugdteams dat we door de inzet van de
trainers/Coaches leden aan ons binden. Daarnaast hoor ik van ouders overwegend goede en positieve
verhalen over de coaches/trainers. Super om met al deze zich ingezet voor Little Stars in de U8
leeftijdscategorie. Dit zal ook in de komende jaren voor nieuwe leden zorgen. Het doel voor komend jaar is
nog zichtbaarder te zijn op basisscholen.
Alle leden en teams waren vanaf afgelopen jaar nog bij de bond aangemeld via een programma in een MS
DOS omgeving uit 1986. In het afgelopen jaar is het nieuwe programma Sportlink geïntegreerd binnen de
vereniging en de NBB. Dit programma was even zoeken en bekijken hoe het werkt maar de NBB bond heeft
het traject goed begeleidt. Iedereen heeft deze vernieuwing wel gemerkt via bijvoorbeeld de NBB app. Voor
de ledenadministratie is het nieuwe programma wel makkelijker kan ik jullie vertellen. Elk lid aanmelden
kosten qua tijd circa 30 minuten door het programma. Dat is nu versneld naar circa 15 minuten. Tevens
merken jullie de invloed omdat bijvoorbeeld we geen spelerspassen meer hebben.
Super om te zien bij het openingsfeest, het sluitingsfeest plus alle PR werkzaamheden dat we met zijn allen
bezig zijn om de vereniging draaiende te houden. Hetzelfde geldt voor het Stars-weekend voor boven de 18
jaar dat geregeld is in Otterloo en net achter de rug is. We hebben ons weer erg vermaakt. De volgende stap
voor volgend jaar is de vereniging weer een stap vooruit te brengen.
Dit was echter wel mijn laatste jaar. Ik merk dat ik als generalist beter ben in een functie wat minder draait om
details en trouw altijd de mail wekelijks bijwerken. Inmiddels 8 jaar bij de Westlandstars actief als
ledenadministratie en nu twee jaar als secretaris. Het is tijd om dit stokje over te dragen aan Guus Maastricht
die uiterst geschikt is voor deze functie. Guus zal de secretaris zijn en gezien de functie is het handig om het
eerste jaar van Guus op de achtergrond hem hierin te begeleiden. Iedereen bedankt voor het lezen en voor
de gezellige vereniging die wij met zijn alle zijn.
Marnix Kouwenhoven
Secretaris en ledenadministratie

Jaarverslag Wedstrijdsecretaris
Dit jaar gebeurde er een hoop op het gebied van het wedstrijdsecretariaat, en ook een een aantal zaken
niet…
Wat gebeurde er wel? Sportlink werd ingevoerd. Dat betekende dat we na decennia met wedstrijdsheets
gewerkt te hebben (en postzegels, elke zondag weer), overgestapt zijn op een digitaal systeem. Sportlink
werd geïntroduceerd voor het plannen van wedstrijden, maar ook het bijhouden van wedstrijden op een
tablet. Omdat het systeem enorm uitgebreid was en redelijk complex was om volledig te doorgronden, zijn we
begin dit seizoen heel veel bezig geweest met de nieuwe vorm van wedstrijdplanning.
In januari werden de tablets verplicht, wat wederom een hoop trial&error in hield, waarna het gebruik van de
tablets moest worden uitgelegd aan de tafelaars. Al met al heeft de introductie van Sportlink vele uren en
avonden opgeslokt, maar we kunnen wel stellig zeggen dat we het systeem onder de knie hebben en er erg
tevreden over zijn. Het vergemakkelijkt een hoop processen achter de schermen wat betreft planning, die
leden die niet bekend zijn met wedstrijdplanning doorgaans niet zien (behalve als de planning ergens fout
loopt…), maar het geeft wedstrijdinformatie ook direct na afloop in een app weer die leden gelijk kunnen
inzien. Er zijn nog meer mogelijkheden met Sportlink, maar die zullen de komende seizoenen worden
uitgerold.
Wat ook goed ging is dat elk team vrijwel al zijn wedstrijden kon spelen. Elk jaar is het weer een grote puzzel
om alle wedstrijd ingepland te krijgen. Zowel zo effectief mogelijk (want huurkosten) binnen de ruimte in de
Westlandhal, maar ook rekening houdend met taken die uitgevoerd moeten worden en coaches die niet
tegelijk kunnen spelen als coachen. Al met al is dat weer grotendeels goed gelukt.
Er zijn ook weer teams kampioen geworden en terwijl ik dit schrijf een aantal teams die kampioen kunnen
worden! Ook dat is altijd een feest, hoewel dat succes uiteraard niet bij het wedstrijdsecretariaat ligt.
Verder is Naomi dit jaar mee gaan lopen met het wedstrijdsecretariaat. Vorig jaar werd het gedaan door
Marian Faase en mijzelf, dit jaar stapte Naomi. Gedurende het jaar nam ze steeds meer planning en
communicatie op zich, zodat ze helemaal klaar is om volgend jaar het wedstrijdsecretariaat zelfstandig uit te
voeren. Want ondergetekende stapt volgend jaar uit het bestuur om zich te richten op het opzetten van Stars
Academy – een nieuwe versie van de Technische Commissie. Met Naomi als wedstrijdsecretaris is de
Westland Stars gewaarborgd van continuïteit, maar Naomi heeft ook een aantal talenten die zeer belangrijk
zijn voor de functie: groot organisatietalent, uitstekende communicatieskills en een gave voor puzzelen.
Kortom, het wedstrijdsecretariaat is ook volgend seizoen in goede handen!
Daarnaast is er dit jaar gewerkt met een nieuwe manier van taken indelen. Leden Mika en Judith kwamen
vorig jaar met het voorstel bij het bestuur om de taken niet meer op individu in te delen, maar per team. We
hebben ingestemd met dat nieuwe systeem. Hoewel het cliché is dat ‘people don’t like change’, is het
systeem vrij snel opgepakt door de teams en zijn de meeste taken dit jaar naar tevredenheid ingevoerd.
Kortom, leden komen met een idee, leggen dat voor aan het bestuur en het bestuur geeft de leden de ruimte
om hun idee uit te voeren: dat zorgt er voor dat de Westland Stars gezond blijven, up-to-date en altijd
voorzien van nieuwe energie en handjes.
Dit jaar werd er getraind op vier avonden in vier hallen, vooral om de U14 en de Dames 1 te faciliteren. Ook
dit op aangeven van lid Mika van Zeijl vorig jaar, die met een plan kwam bij de Technische Commissie en het
wedstrijdsecretariaat om de trainingsindeling anders aan te pakken. Ook dat is in goed overleg ingevoerd,
omdat goede trainingsvoorzieningen en –uren belangrijk zijn voor de groei van de vereniging.
Basketballtechnisch was dit een fijne indeling, maar omdat we in de vereniging ook te maken hebben met
krap budget, bleek deze indeling wel zwaar op de financiën te drukken. Kortom, dit zal geëvalueerd moeten
worden en voor volgend jaar zal er door de Technische Commissie/Stars Academy gekeken moeten worden
naar een efficiëntere indeling van de trainingstijden, waarbij dit zo min mogelijk ten koste van de trainingsuren
en –faciliteiten gaat. Kortom, een mooie uitdaging.

Al met al kijk ik als vertrekkend wedstrijdsecretaris terug op een seizoen waarin een aantal grote stappen zijn
gemaakt en een aantal uitdagingen die zijn ontstaan. Dat geeft alleen maar nieuwe energie om er volgend
jaar weer keihard tegen aan te gaan om de Westland Stars weer te laten groeien. Iedereen met ideeën en zin
om hieraan mee te werken, is altijd welkom om zich te melden, zodat we dat met elkaar kunnen doen!
Matthijs van den Beukel en Naomi van der Meer

Jaarverslag Algemene Zaken
Begin dit jaar is een test run gedaan voor het jeugdlid van de maand. Hoewel de eerste keer een succes was,
is het niet gelukt om dit door te zetten. De daaropvolgende maanden zijn er verschillende verzoeken gestuurd
naar de jeugdcoaches om een jeugdlid van de maand aan te dragen maar dit is niet gelukt. Om deze reden is
dit initiatief dus ook niet doorgezet.
Dit jaar is de grote clubactie ook bij Westland Starts weer uitgevoerd. Dit was een groot succes, hiermee
hebben de leden ongeveer €490,- voor de vereniging opgeleverd.
Door persoonlijke redenen en het afstuderen van mij heb ik dit seizoen minder voor de club kunnen
betekenen dan gehoopt. Komend seizoen wil ik dit graag weer volledig oppakken.
Martijn Vrencken

Jaarverslag Sponsoring
Begin december heb ik de activiteiten m.b.t. sponsorzaken overgenomen van Milan Olsthoorn, die er weinig
tijd voor had door werk en studie.
Dit jaar is er al bijna €3000 opgehaald via sponsors. De aanwas van nieuwe sponsors stagneert enigszins. Dit
komt vaak door moeizame communicatie. Ook is de interesse vanuit de middenstand van ’s-Gravenzande
minder dan verwacht. Verder probeer ik de andere sponsormogelijkheden beter onder de aandacht te
brengen. De tankactie van Esso aan de Koning Julianaweg en vooral Sponsorkliks hebben veel potentieel
waar nog gebruik van gemaakt kan worden.
Jesper van Winden

